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Naszáli Aladár 
 
 
I: Köszönjük szépen, hogy újra beszélget velünk. Legyen szíves bemutat- 
bemutatkozni, elmondani a nevét. 
 
NA: Naszáli Aladár. 
 
I: Melyik évben született? Mikor született? 
 
NA: 1922. II. hó 26-án. 
 
I: Hol? 
 
NA: Balassagyarmaton. 
 
I: Ali bácsi, jártunk itt néhány héttel ezelőtt, akkor elmondta Ali bácsi, mire 
emlékszik a második világháborús időkről. Hosszan mesélt arról, hogy hogyan 
emlékszik vissza arra, hogy mi volt a zsidókkal a második világháború alatt. Most 
azért jöttünk vissza, azért beszélgetünk újra Ali bácsival, hogy mindezeket az 
emlékeket videóra vegyünk. Most megint erről lesz szó. Azt szeretném kérni Ali 
bácsitól, hogy egy kicsit elevenítse föl, milyen volt Balassagyarmaton az élet a 
második világháborút közvetlenül megelőzően. Milyen volt a viszony a zsidók és a 
nem zsidók között Gyarmaton? 
 
NA: Balassagyarmaton a Horthy-rendszer alatt, mint apám iparos ember volt, nem 
volt jó az élet. Nagyon-nagyon gyengén csorgott a pénz, mert borbélymester volt, 
viszont a: az antiszemitizmust azt nem ismertük. Én föl is- fölnőttem, én nem=nem 
tudtam ezt a szót sem, úgyhogy Balassagyarmat nagyon függőbe volt attól, hogy 
merjen valaki antiszemita lenni, mert Balassagyarmaton több ezer izraelita boltos 
volt. Minden boltos, szinte százból egy keresztény volt és szinte nem volt olyan 
ember, aki nem könyvre vásárolt, hitelbe. De természetesen ez- sok visszaélt ezzel, 
hogy egyik helyen kidobták, a másik helyen megint szedett föl hiteleket, de mindenki 
tisztelettel nézett a Kohn bácsira, vagy a Scwarz bácsira, mert odajöhet vásárolni, és 
úgy csúfoltuk akkor, mint gyerek, kápé-könyvbe beírni, így- és akkor- 
 
I: Elnézést, Ali bácsi, leállunk egy pillanatra. Technikai- valami technikai- 
Ali bácsi, megálltunk- meg kellett állnunk egy pillanatra, egy kis technikai 
igazgatásért, vagy igazításért és a fényeket kellett egy kicsit beállítani. Akkor most 
folytassuk ott, ahol abbahagytuk: arról beszélt Ali bácsi, hogy=hogy sok zsidó 
kereskedő volt Balassagyarmaton. De még mielőtt erről részletesebben elkezdene 
beszélni, volt egy olyan mondata Ali bácsinak, ami arról szólt, hogy=hogy hát nem 
nagyon lehetett antiszemitának lenni Balassagyarmaton? Vagy hogy is volt ez a 
gondolat? 
 
NA: Így is lehet mondani, de ez magától jött az, hogy meghajoltak előtte a- a 
kereskedők előtt a vásárolók, mert mind tartozott. Mindenki, az én szüleim is könyvre 
vásárolt. Azelőtt és ez attól függőt, hogy elfogadta-e a boltos azt, hogy ad hitelt, vagy 
nem ad. És=és nagyon sokat számított, pláne akkor még nagy divat volt az öt-hat-hét 
gyerek, mi is heten voltunk, a rokonságba is heten voltak. Hát bizony nagyon fontos 
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volt, hogy kapunk tíz kiló tűzifát, mert ugyanaz a boltos árult tűzifát, amelyik 
petróleumot árult, vagy lisztet. Hát ilyen élet volt. Szóval nem ellenségeskedtünk, 
nekem nagyon sok nekem ő: hogy mondjam, sok barátom volt, nagyon. És ezekkel 
együtt játszottunk sokat. 
 
I: Kik voltak, kire emlékszik név szerint? 
 
NA: Én- nagyon érdekes, hát nem jelentkeztem. Volt a: párizsi ő: színháznak a 
Moulin Rouge-nak a Gyarmati nevű főnöke, azzal is gyerekeskedtem és egyszer 
korcsolyáztunk az Ibolyba- Ipoly jegén, és ő beszakadt. És én lehasaltam, kihúztam 
őtet, mint 8-10 éves gyerek és ott volt a boltjuk nem messze, ahol mi laktunk. 
Hazakísértem őt. Hát én kaptam egy zacskó cukrot, savanyúcukrot, a gyerek meg 
kapott két pofont. Hogy így bemerészkedett a korcsolyázó a vízbe. De hát- 
 
I: Hogy hívták ezt a fiút? 
 
NA: Gyarmati. Úgy hívták, hogy Gyarmati. 
 
I: Keresztneve? 
 
NA: Nem emlékszek rá, nem akarok blablázni. 
 
I: Kire emlékszik még? 
 
NA: Nagyon sok barátom volt. Az esküvőjén is voltam a- tetszik tudni, még otthon 
eszembe volt a neve, meghívtak esküvőre is. Szóval- szerettem én is a barátaim, ők is 
szerettek engem. Én egy kicsit olyan vezéregyéniség voltam a gyerekek között. 
Engem arra tanítottak, mikor később, pláne a főnököm lett az a Lázár család, főleg a 
fiatalúr, az volt olyan 30 éves, az édesapja volt talán a gyarmati hitközségnek az 
elnöke. Ezt onnan tudom, hogy vittem fel ebédet neki a templomba, fölmentem, ott 
volt olyan ünnepnap, amikor egész nap a templomba voltak és akkor mondták az 
elnök úrnak vigyem el. Hát a család is szeretett engem, én kaptam ott ebédet tőlük, 
sokat. 
 
I: Hogy hívták- tehát Lázárék. Emlékszik a keresztnevükre? Az apának, meg a fiának 
mi volt a keresztneve? 
 
NA: László. Lázár László. 
 
I: Ő volt az idősebb? Vagy ő volt a fiatalúr. 
 
NA: Ez volt a fiatalúr. Az idősebb szintén Lázár volt, talán Miska bácsi. Ugye ez nem 
vagyok benne biztos, mert azért azelőtt nem nagyon lehetett keresztnéven szólítgatni 
senkit, úgyhogy sok=sok- nagyon sok ismerősöm volt, sose tudtam, hogy mi a 
keresztneve. Azelőtt csak tisztelettel lehetett beszélni. Most akárki letegezi a másikat. 
 
I: Ali bácsi, mivel foglalkozott a két Lázár? 
 
NA: Seprű- és kefegyárjuk volt. Száz-száztíz dolgozóval, az volt Gyarmat 
legnagyobb munkaadó helye és ők hárman, a Nikolsburgernak- mert ennek a cégnek 
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az volt a neve, Nikolsburger és Lázár. A Nikolsburgernak a fia doktorátus végzett. Az 
már nem barátkozott velünk, dolgozókkal úgy, azért keveset is emlegetem, mert a 
Lázárék, azok közvetlenek emberek voltak, azok nem kezeltek le bennünket, szegény 
gyerekeket. És ez=ez egy végtelen jó ember volt a- ez olyan 32 éves lehetett akkor, 
mikor én 15 és fél. És bizony bementem jelentkezni, hogy vegyen fel, legyen szíves 
valamit dolgozni, akkor tízórás munkaidő volt. És megkérdezte, hány éves vagyok. 
Mondtam, hogy 15 és fél. Aszongya, ide figyelj, senkinek ne mondd, hogy 15 és fél 
vagy, mondd azt, hogy 16, mert az alatt nem lehet dolgoztatni senkit. Na, hát annyi 
fiatal- hét- heten vagyunk, otthon nincs mit ennünk. És akkor azt mondta, de mindig 
azt mondd, 16 elmúltál. És akkor a napszám volt 1 pengő 20 fillér. Az tisztán 
emlékszem rá, 6,80-at kaptunk egy hétre, levonták belőle. És nagyon-nagyon- tízórás 
munkahét volt- nap volt. Tíz órát dolgoztunk. Most ők se- mindig több, ahogy múlt 
az idő, mindig több izraelita jött munkát- elvállalták a segédmunkát ők is, de mindig 
irigyeltem tőlük azt, hogy a feleség mindig hozott ebédet nekik. Énnek- engem úgy 
engedtek el otthon, eszel- zsíros kenyeret ettem (…) 
 
I: Tessék nyugodtan inni, persze. 
 
NA: Az nekem rettenetes nagy jutalom volt, hogy ő megbízott bennem, megkedvelt 
és hordtam- ő megnősült akkor és hordtam nekik az ebédet. Kóserből kellett venni, a 
henteshez is, mikor elküldött, hozzak neki egy szalámis zsemlét, vajasan, az nekem 
rettenetes nagy szó volt, hogy ilyet még tud ember enni a Horthy rendszer alatt, annyi 
gyerekkel. És a hentes azt mondja nekem, itt van a- becsomagolom- nem pecsételem 
le az izét, te úgyis közülünk való vagy, aszongya. Hát engem végig=végig életbe úgy 
hívtak, hogy zsidógyerek. És szerettem seftelni, dolgozni feltétlen. 
 
I: Kik hívták úgy Ali bácsit, hogy zsidó gyerek? 
 
NA: Mindenki. 
 
I: Miért hívták úgy, hogy zsidógyerek? 
 
NA: Mert nagyon sok zsidó gyerek barátom volt és mindig sefteltünk, mint gyerekek 
is, golyót, gombot, mindent sefteltünk. De becsületére legyen mondva, nagyon sokat 
gondolok a fiatalúrra, nyugodjon békében.--Hát arra tanított, fiam, mindig 
becsületesen dolgozzál. Ne csapjál be senkit, mert csak egyszer lehet valakit 
becsapni, azt többet az életbe nem tudod, azt mondja, mert neked nagyon rossz híred 
lesz akkor. És ezt én- egyszer úgy próbáltak ki ők- én- ő nem mondta, de én tudom, 
hogy kipróbáltak, hogy hogy bízhatnak meg bennem. Ideadott 50 ezer pengőt. Vidd 
el a postára, add fel, itt van a csekk. Elmentem a postára, lepecsételték az első, amit 
ide visszaadnak, elvette a pénzt, megszámolta, és utána azt mondta, vidd vissza, 
mondd meg, hogy ez a csekk javítva van, így nem vehetjük föl, adjanak egy másik 
csekket. Csak le kellet volna tépnem, az már le volt direkt pecsételve. És azután 
végtelen jó helyre kerültem a családba. Mindent adtak, tízórait, mindent, mindennel 
megbíztak, szóval--nagyon=nagyon nagy tisztelettel tudok rá gondolni és végtelen 
sajnálattal, amilyen kedves felesége volt és lett végül egy kisgyerekük. Talán kétéves 
volt, annyit érdeklődtem utána, azt mondták, elvitték Auschwitzba és nem tudnak 
róla. Valaki azt mondja, hogy föl van írva, meg tudják mondani, hol haltak meg. De 
ebből is lát- nem a jó, a rossz halt meg, mert a doktor az- azt úgy vettük, hogy rossz 
ember. 
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I: Melyik doktor? 
 
NA: A Nikolsburgernek, a társnak a fia, az. Ez pedig volt az isten áldása, ez az 
ember, a dolgozóknak a fényképet, amit odaadtam, azon is ő ül egyedül közénk, a 
dolgozók közé. A doktor úr az nem alázkodott le annyira, akkor nem úgy volt az, 
hogy én úgy mondott úri gyerekkel játszottam, akinek az apja díjtalan díjnok volt, 
mondjuk a tanácson, városházán, vagyis ingyen dolgozott, hogy majd ha sor kerül az 
ürességre- nem, annak a gyerekével én nem játszhattam, csak egy másik iparos-
gyerekkel, vagy tőlem szegényebb gyerekkel. Szóval nagy volt az osztálykülönbség a 
Horthy-rendszer alatt. Az, aki nem élt, az nem tudja elképzelni, hogy--lenéztek, szó 
szerint lenéztek. Hogy mikor bevonultam katonának- 
 
I: Még mielőtt erre rátérnénk, volt egy történet, amit a múltkor mesélt nekünk- 
NA: -tessék szíves lenni- 
I: -volt=volt egy történet, amit mesélt nekünk a múltkor Ali bácsi, hogy hogyan 
segített a fiatalúr Ali bácsin, amikor nem volt cipője. 
NA: Igen. 
I: Az hogy volt? 
NA: Odahívott a- olyan minden voltam, nemcsak tanuló, hanem mindent rám bíztak, 
a pénzt add föl, vedd föl, és azt mondja nekem a fiatalúr. Ali fiam, szombaton bál lesz 
a Csillag kocsmába, ott legyél. Néztem rá, néztem. Én nem mehetek, fiatalúr. Miért 
nem jöhetsz? Mert ez az egy bakancsom van, azon is nagy foltok és megvallva 
őszintén, sokszor otthonról úgy jöttünk el, hogy az, aki elment, elvitte a bakancsot, 
akinek nem volt cipője, az otthon maradt addig. Iskolába is volt, hogy így jártunk. És 
akkor azt mondja nekem, hogy pár percig gondolkodott. Ali fiam, itt van a 
lakáskulcsom, jártam hozzá mindig, amit mondott, hogy vigyem haza, vagy hozzam, 
be, megbízott, abszolúte bennem, jogosan. És az első szekrényben, ami az ablak alatt 
van, odamész, kinyitod, ott van vagy harminc pár cipő, egyet válassz ki magadnak, 
amelyik tetszik, teljesen mindegy, hát ő mind- itt volt egy neves cipész, aki ilyen 
gojzernak hívták, ilyen spár- színessel körülvarrta. Hát azt láttam, hogy ilyen=ilyen 
talán a mennyországba sincs, ilyen=ilyen gyönyörű sárga cipő. Elvettem azt, 
fölpróbáltam, jó volt. Elvittem. Fiatalúr kérem, ezt hoztam el. Jól van, Ali fiam. De 
ott legyél a bálba. Hát ez nekem egy olyan volt, mint- mintha most valami olyan 
négyest- nem mondom, hogy ötöst, de négyest nyerne a lottón. Tetszik látni, hogy 
nem felejtettem el, 70-80 éve történt ez. Ez=ez pláne mikor kaptam, vittem neki az 
ebédet haza, a feleségével nem főztek és egy adaggal többet vitetett mindig. Kiszedte 
a magának meg a feleségének az ételhordóból az ennivalót, bevitte a szobába, nekem 
meg otthagyta az ételhordóba és azt mondta, ez a tiéd, edd meg. Szóval ez ma már 
nem tudják, mi az, kenyeret enni.---Nagyon sokat éheztünk, nélkülöztünk, ruhába 
abszolút. Már fiatalember voltam, mikor elmentünk mindenütt a szántóföldeken 
keresztül mentünk, mezítláb, vasárnap volt, nem volt cipőnk. Húsz fillér volt egy 
borotválkozás, apám borbély volt. Vagy jött valaki, vagy nem. Nyiratkozni nem 
nagyon jöttek, mert az 50 fillér volt, azt otthon, házilag megnyírták maguknak és 
ugye ezért itt csúfolták a- úgy mondom a kóbit, meg a szálit, mert ők így csúfolták, 
hogy mentek egy gebe lóval, meg egy kocsival és faluztak, ők dolgoztak, végigjárták 
a falut, kiabálták, nyúlbőrt, rongyot veszek. 
 
I: Bocsánat, ez- mi volt ez a csúfolás, kit csúfoltak? 
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NA: Hogy mit csinál? 
 
I: Kit csúfoltak? Mi volt ez a csúfolkodás, vagy csúfolás, amit említett? 
 
NA: Hát, kóbi volt a fiú, és száli volt a lány. 
 
I: És ez kinek szólt, ez a csúfolkodás? 
 
NA: Ez mindenkinek szólt, úgy, mint ahogy a cigányok azt mondják, hogy egy- a 
fehér emberre, hogy paraszt. Ők így hívják egymás között, ugye jártam ki mentővel 
közéjük, volt itt egy paraszt. Nem mondta, hogy úr, vagy fehér, vagy valami. Egy 
paraszt. És ezt mondta, vagy azt mondta. Itt nem=nem- név szerint nem is lehetett 
ismerni mindenkit, mert öt- vagy hatezer. 
 
I: De amikor a kóbit, tehát amikor olyat- csúfolkodtak és azt mondták, hogy a kóbi, 
meg a száli, az ki- kinek szólt? Az=az a zsidókra vonatkozott, ez a csúfolkodást? 
 
NA: Hát így jópofáskodtak- 
I: -de kik- 
NA: -mint a gyerekek, fiatal 15-16 éves gyerekek, azért boldogabbak voltak, hogyha 
a kocsit vezette a kóbi. 
 
I: De ki a kóbi, nem értem, Ali bácsi. Ki a kóbi? Az=az ki? 
 
NA: Hát minden zsidó férfi kóbi volt. Az kóbi. Hát nem tudunk mi a neveket. 
 
I: És hogy szólt ez a csúfolkodás? 
 
NA: Melyik? 
 
I: Hogy szólt? Hogy=hogy hogy szólt ez a csúfolkodás, a kóbi, meg a száli? 
 
NA: Hát nem tudom végigmondani, a kóbi, meg a rongyot, csontot vegyenek. Kóbi, 
meg a szálikája ül a kocsi tetején. Ez- még ezt is csúfolták, de úgy nem voltak 
összetűzések. Úgy nem zsidóztak. Hanem inkább így név szerint. Ha vicceket 
meséltek, arra sokra emlékszek, az nagy- kóbiról- izéről Kohnról szólt, vagy 
Weiszről. 
 
I: Tud ilyen viccet? 
 
NA: Tudok, hogyne. 
 
I: Mondana egyet? 
 
NA: Hogyne, kezit csókolom. Amin lehet nevetni, olyat mondjak? 
 
I: Hát, ami a Kohnról, meg a Weiszről szól. 
 
NA: Kettőt is mondok. Hát aszongya, a Weisz elment a--- 
I: Bocsánat, ezeket a vicceket akkoriban hallotta? Annak idején? 
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NA: Akkor ment, igen, hát utána már mi menjen, ha nem is voltak. A Schwarz elment 
az izé- minek hívták a veze- a: zsidó vezetőt, na. 
 
I: Rabbi? 
 
NA: A rabbihoz, hogy a Kohn megsértette, azt mondta, hogy én nem vagyok rendes, 
nem vagyok becsületes ember. Aszongya, majd hívom a Kohn. Jól mondom? 
Mindegy. Majd hívom a Kohnt és bocsánatot fog kérni. Jött a Kohn, azt mondja neki 
a: S--- 
I: -rabbi? 
 
NA: -a rabbi. Ide figyelj, a Weisz egy rendes, becsületes, jóravaló ember. Érted? Itt 
van, bocsánatot kérek- bocsánatot kérsz tőle. Aszongya a rabbinak: hát a Weisz egy 
rendes ember? Egy becsületes ember? Hát bocsánatot kérek! De tudok egy jó 
nevetősebbet is, hogyha azt=azt Amerikába is el lehet sütni ((nevet)). Azt- elment a 
Schwarz a rabbihoz. Válok a feleségemtől, mert semmi örömet nem találok benne. 
Aszongya és csak így el akarsz válni? Igen, azt mondja, emiatt. Na jó. Maradj itt, én 
bemegyek a másik szobába. Mindjárt fölhívta Schwarznét, jöjjön be, innen hátulról, a 
hátsó bejáraton. Bejött, monda neki,  befüggönyözök, sötét lesz, teljesen, de tegyen ki 
magáért. Beküldte a Kohnt, fél óra múlva jött vissza. Aszongya: rabbi, te csodát 
tettél, ez nem igaz. Látod, te meg csacsi el akartál tőle válni. Aszongya, hát 
bocsánatot kérek. Na jöjjön be Kohnné. Bejön, aszongya, szent isten! Ez a fűszeres 
Kohnné, én meg a gabonakereskedő Kohn vagyok! Hát finomabban mentek a viccek 
akkor még, a borbélyüzletbe hallgattam ezt a harmincas évekbe. 
 
I: Ott mondtak ilyen vicceket, a borbélyüzletben? Az édesapja borbélyüzletében, 
ott=ott voltak ezek a viccek? 
 
NA: Igen, ott. 
 
I: És kik mondták? A zsidók mondták, vagy a nem zsidók? 
 
NA: Hát zsidó kevés, az nem járt az apámhoz, mert azok razollal borotválkoztak. Az- 
fakéssel, külön volt a zsidó izé- borbély, az fakéssel- bekenték razollal az arcukat és a 
faborotvával borotválták meg. Azt meg lehetett tudni, hogy az nagyon vallásos zsidó, 
onnan, hogy lila volt az arcuk. Ez a méreg kirágta nekik ezt a szőrt, ahogy bekenték, 
de=de- de úgy elbeszélgetni, viccelni mindig lehetett velük. Mindig. Hát ugye sok- 
 
I: Igen. Voltak-e olyan dalok, amik kifejezetten ilyen zsidócsúfoló dalok voltak? 
 
NA: Hogy? Zsidó- 
I: -zsidócsúfoló dalok, voltak-e? 
 
NA: Volt, persze, hogy volt. 
 
I: Mondana ilyet? 
 
NA: Hát, ugye egyet tudok csak. A katonaságnál, mikor voltam, ott énekeltették 
velünk, mert meg kell, hogy mondjam őszintén, a fölső réteg, az eléggé zsidóellenes 
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volt. Na de ez alig volt. Az úgy mondott urak, mert akinek érettségije volt, az már 
mind komoly úr volt. Az már a katonaságnál is- engem úgy lecsapott az egyik 
taknyos kölyök, had- hadnagy volt. Vigyázzba álltam előtte, mint újonc és 
jelentkeztem valami miatt neki. Aszongya, Aladár, hogy lehetsz te senkiházi, paraszt, 
Aladár. Az egy úri név. Na és egy pár hónap múlva én bekerültem az egészségügybe, 
ott egy nagyon intelligens, a német követnek a fia volt, magyar követnek a fia volt, 
százados, hosszú karddal. Nem állt szóba senkivel, rettenetes büszke ember volt, de 
velem nagyon jóba volt, bármi probléma volt, egyedül nekem volt állandó kilépési 
engedélyem, jöhettem-mehettem, mert őneki volt- ő is kapott egy ilyen izé- zsidó-
szobát- vigyázok- kapott kiutalást, egy- elmentem beágyazni neki, meg- 
 
I: Ez hol volt? Itt Gyarmaton volt? 
NA: Itt Gyarmaton, igen. 
 
I: Mi volt az a=az a dal, amit hallott a katonaságnál és ilyen zsidóellenes dal volt, 
amit elkezdett mondani? 
 
NA: /Megállj kóbi, megállj kóbi, üt a te órád, üt a te órád, üt a te órád.  
Itt kell hagynod, itt kell hagynod szép magyar hazád, szép magyar hazád, szép 
magyar hazád.  
Majd lesz néked Palesztína, görbe arab kés  
Ott esz meg a, kóbi, a fene, hogyha odamész./ ((ritmusosan, mintha énekelne)) 
 
Ezt énekeltették velünk végig a főutcán, mivel szinte minden bolt zsidóbolt volt, 
elnézést, hogy így könnyebb kimondom, mint izraelita, vagy- zsidóbolt volt. Húzták 
le a rolót mindig, hát volt öt-hatszáz bevonult- háború volt, katona. És ezt végig 
kellett a- fönt volt a város másik végén a sor vége. Elől ment a hadnagy, akivel 
mondtam- és taknyos fiatal kölyök, ha=ha érettségije volt, ő egy hónap múlva 
őrmester lett. És egy fél év múlva zászlós. De én, nem volt érettségim, ha húsz évig 
ott voltam, akkor is legföljebb törzsőrmester lehettem. Már urak közé én nem 
mehettem, mert azoknak külön volt konyhájuk, főz- külön főztek nekik. Ők- de sok 
volt, aki nem volt zsidóellenes, de azt rettenetesen titkolták, mert az=az ha- óriási 
bűnt volt a Horthy-rendszer alatt, ha ők kiadták- ellen valami rendeletet, azt végre 
kellett nekik hajtani. 
 
I: Ezt, amit az előbb elmondott Ali bácsi, az egy dal volt? Tehát volt neki dallama? 
Esetleg tetszik tudni ezt elénekelni, úgy dallammal? 
 
NA: hát dallammal énekelgettem, ha ez dallam volt. Hát ilyen az én hangom. 
 
I: Jó. Azt tetszett mondani, hogy zsidóellenes volt ott a katonaságnak a felső vezetése. 
Ez miben nyilvánult meg? 
 
NA: Hát, ezt nehéz megmondani, mert ők amellett, mint ahogy most is a politikába 
színleli valaki, hogy ide tartozik, de nem oda tartozik, ott se lehetett ezt világosan 
kiszűrni, hogy ez ilyen párti, vagy olyan párti. Ezt=ezt ők egymás között letárgyalták, 
de- 
 
I: Ali bácsi hallott ilyen zsidóellenes megnyilvánulásokat a hadseregnél, a 
katonaságnál? 
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NA: Nem, pedig köztük mozogtam, altisztek között elég sokat. Hogy ez a 
századosnak voltam a- magyarul mondva a csicskása, de hát én kaptam minden 
gyakorlat nélkül, egészségügy- mindennap volt negyven-ötven katona bekötöztem, 
kimostam, ő megmondta, mit kell csinálni, nem nyúlt semelyikhöz, és lekezeltem 
őket, de nem volt úgy semmi, amit------hát irtóra cukros vagyok már. ((iszik)) 
 
I: Tessék nyugodtan mondani nyugodta, ha meg kell állnunk, vagy hogyha 
megálljunk már.  
 
NA: Nem, köszönöm szépen, csak kiszárad a szám, ha sokat beszélek. 
 
I: Értem.  
 
NA: Ha sokat beszélek és az elég gyakran kiszárad, mert elég sokat beszélek, otthon 
is.  
 
I: Szóval ilyen zsidóellenes megnyilvánulásra nem tetszik emlékezni a katonaságnál. 
 
NA: Nem=nem=nem, az ki volt zárva. Például a zsidó festékes üzletes, az zsidó 
ember volt. Bejött a laktanyába, ahol voltunk vagy ötszázan és én a folyosóról 
néztem, mert nagyon kedvező helyzetbe voltam, en- nekem már nem parancsolt a 
századoson kívül senki és ennek nagyon nagy tekintélye volt, az nem is állt szóba 
senkivel. És nekem mondta el, hogy mit akar, stb. Az alezredes volt egyetlen egy, az 
volt a parancsnok, bejött hozzá, engem ez az alezredes egy héttel előtte meglátott, 
mentem vasárnap a konyhára. Hát mindig kellett gyógyszer, mert beteg mindig akadt. 
Énnekem meg számolatlanul volt a gyógyszerem, a százados úr soha meg nem nézte 
a raktárt, hogy mi van benne, ott kocsi számra volt a gyógyszer. És én adtam, ők meg 
adtak nekem egy csajka pörköltet, vagy valamit, mindig ennivalót adtak. 
 
I: Emlékszik arra Ali bácsi- hadd kérdezzem meg, hogy mikor vonult be a 
hadseregbe, mikor ment be a katonasághoz Ali bácsi? 
 
NA: Úgy tudom, ’42. Húsz éves voltam, 42-43-ba. 
 
I: És akkor mikor volt az, hogy a zsidókat elkezdték megkülönböztetni? Ehhez 
képest, emlékszik-e arra, hogy az hogy volt. 
 
NA: Emlékszem rá, de nagyon sajnálattal néztük a sárga csillagot. Azt=azt nagyon 
sajnáltuk, meg mind=mind ismerős volt. Nem volt, mint ahogy mondom, jó, hogy 
haragudtunk egymásra, golyóztunk, meg játszottunk, labdáztunk, ugye, mi a 
legnagyobb egyetértésbe éltünk, és szülők meg nem mertek megnyilvánultak, nem 
merek én a nevükbe beszélni, de nem mertek, mert tartozott a Kohnnak, a 
Schwarznak, mindenkinek tartozott, és- 
 
I: Hogy volt- tehát akkor a sárga csillag volt az első, tehát a sárga csillag viselése volt 
az első jele annak, hogy a zsidókkal valami történik? 
 
NA: Úgy emlékszem, hogy az volt első kül-jel. Hogy aztán ők milyen 
adómegvonásokat kaptak, vagy mit, azt mi, pláne gyerekek nem tudhattuk, de biztos 
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voltak már ilyen előjelek, de érdekes, hogy sokat gondolkodom azon, hogy tudták, 
hogy a végzetük, tudták és mér- mért nem szöktek. Akartam már előbb is mondani, 
ez a doktor az elszökött, fölment Pestre és bement a nagy gettóba. Ott nem bántották. 
Ez a jó ember, a Lázár, ez becsületesen megvárta, megkapta a behívót, elvitték őt 
munkaszolgálatosnak és aknamezőt kellett szedniük. Hát tetszik gondolni, hogy nem 
sima helyre küldték, ahol fölrobbantak, mind odakergették őket. Szóval- hogy=hogy 
annyit gondolkodom, mai nap is rajta, hogy miért nem- ahogy jött ez a doktor, ezzel 
nem voltam olyan jóba, közel se, tized-részt se, mint a fiatalúrral, elhozt- elhívott a 
lakására, volt egy ilyen nagy világfogó rádiója, meg nagy Bocskai-bundája. Ideadta, 
vidd haza, vigyázz rá.  
 
I: Ezt ki mondta? 
 
NA: A doktor. 
 
I: A Nikolsburger? 
 
NA: Igen. És- 
 
I: Mi volt pontosan a neve? Elnézést. 
 
NA: Nikolsburger. 
 
I: Odaadta a bundáját? 
 
NA: Parancsol? 
 
I: Odaadta Ali bácsinak a bundáját? 
 
NA: Nem nekem adta, ideadta, hogy vigyázzak rá, ha visszajön, hogy legyen meg, 
meg a rádió is. És egy világfogó rádió volt, Gyarmaton egyetlen egy volt ilyen. És 
meghirdették egy hónap múlva, hogy aki zsidótól vett rádiót, azt be kell szolgáltatni. 
És betettük ruhásszekrény- kosárba, a katonaságnál szóltam a tisztnek, hogy jó volna 
azt megtartani, azt a rádiót. Hát ilyen nincs még egy Gyarmaton. Jó, aszongya, vidd 
le, majd ha- vissza fogják küldeni veled és ő leszólt, ott, az ottani tisztnek, de ült 
mellette a két német tiszt is, magas rangú tiszt, hogy selejtezték a rádiókat, minden 
rádió oda volt hogy eladtam, Ali bácsi- Ali- de- a postának volt egy csomagbehordója 
és volt egy rendes levélbehordója. És a tiszt, a főnököm leküldte az egyik izét, ukránt, 
katonát, de nehezen tudtak magyarul, de volt, aki- 
 
I: Ali bácsi, nem egészen tudom követni a történetet. Ez=ez mikor volt? Tehát a 
Nikolsburger az ő: őket már elvitték, amikor mindez történt? Hogy- hogy volt ez 
pontosan? 
NA: Már mi? 
 
I: A rádió, meg a bocskainak- a bocskai bundának a- 
 
NA: Igen, akkor egy pár hónap múlva már ő megszökött izéről- 
 
I: Ő fölment Pestre. 
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NA: -Pestre- 
I: És mielőtt fölment volna Pestre? Akkor? 
 
NA: Ott bement a- nagy gettó volt, sok ezer ember volt. 
 
I: Értem. És hogy volt- 
 
NA: -és azok megmenekültek. 
 
I: Ezt értem, Ali bácsi, de mielőtt még elment volna Pestre, akkor volt ez, hogy- 
 
NA: Persze, hogy előtte. Ő tudott számolni, érte- értette, ezt mondtam, hogy a rossz 
ember az megértette, hogy baj van körülötte, a jó ember nem értette. 
 
I: Igen, ezt értem Ali bácsi, de hogy volt a rádióval, meg a bocskaival? 
 
NA: Fölvittem a rádiót a postára. A katona el volt küldve, hogy ne vigyem be, 
beszéltek a parancsnokkal, hogy én nem adom le a rádiót. Igen, csak én másik kapun 
mentem be. Ez a szerencsétlen nem volt gyarmati, ez állt a levélföladásnál, és én 
mikor kijöttem, akkor bementem, aszongya a százados: na, visszavitted a rádiót? 
Mondom elvették. Elvették? Fölhívta őket telefonon újra és akkor azt mondta onnét a 
magyar tiszt, hogy elnézést százados úr, a németek azonnal lefoglalták, mert ilyen 
rádiót egyet se hoztak be. Úgyhogy aztán nem kaptuk vissza. A bundáról nem volt 
szó, azt=azt a feleségem- akkor kéthetes feleségem volt, esküvő, akkor volt a front 
bevonulása előtt. Az- a bunkerba abba volt, azt hordta, de nem piszkolta össze, de 
viszont az volt az első, ’45 végén, ahogy beállított ez a doktor hozzá, közepén- 45- 
mert én 45-ben volt ugye a háború vége. Én első hadifogoly voltam, aki hazajöttem, 
én jelentkeztem ott a fogolytáborba, hogy kiabáltak, hogy a szlovák partizánok 
jelentkezzenek. Hát gondoltam magamba, ha engem elhoznak szlovák Gyarmatig, az 
itt van az Ipoly másik felén, az Szlovákiához tartozott. Odamentem, megkérdeztem 
azt, aki a- tisztes kiabált, autóval, hogy jöjjenek a szlovákok, visszük. Odamentem, 
te- ide tartozik, vagy hozzátok tartozik? Aszongya visszakaptuk a mi- a miénk újra, 
szlovák Gyarmat. Gyere, aszongya, és elvittek szállodába, oroszok- foglyok közé, és 
szállodába kiszolgáltak ott rendesen kaptunk- nem akartam hinni a szememnek-
fülemnek. 
 
I: Mi lett akkor a bocskaival végül? 
 
NA: Azt ő visszavitte, elvitte magával.  
 
I: Eljött érte Gyarmatra? 
 
NA: Eljött érte, hogyne, sokan eljöttek. Elvittek aranyat, meg például az udvarba, 
ahol laktunk, a- 
 
I: Még akkor erről majd- térjünk vissza erre még egy kicsit később, Ali bácsi. Még ott 
tartottunk, hogy a- megjelentek ugye- sárga csillagot kellett viselni a zsidóknak- 
NA: -igen- 
I: -először. Illetve látott-e olyat, hogy a boltokat, a zsidó boltokat- tehát 
megtarthatták-e a zsidók a boltokat? 
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NA: Nem lát- nem bántotta senki a zsidó boltokat, hanem előbb elvitték a zsidókat és 
utána. 
 
I: De mielőtt elvitték volna őket, a zsidók meddig maradhattak a boltjaikban, meddig 
nyithatták ki a boltjaikat? 
 
NA: Akkor már nem nyithattak ki, de nem vitték el őket rögtön, hanem két utcát 
kijelöltek Gyarmaton. 
 
I: És mi lett a boltokkal? Tehát ők egy idő után akkor ezek szerint nem 
üzemeltethették a boltjaikat. 
 
NA: Semmit, mindent ott kellett hagyni, le volt lakatolva, a városházára a nyilasok 
elvitték a kulcsokat és akkor például egy utcaseprő kapta meg a legelőkelőbb ő: 
üvegüzletet, amibe- 
 
I: Hogy hívták? 
 
NA: Az a izét? Mosó- Mosó- mindegy, nem tudom aztán a másik nevét, mint most a 
gyereke izébe él, arról ő nem tehet- nem pártolni akarom őt, hogy az apja- az apját 
szépen agyon is lőtték, mert egy varrógépet a nyakába vett és a hegyről- a hegyen 
maradtak németek és az pont odalátott a német. Úgy be volt állítva nekünk a lakásunk 
volt a főutcán és egy orosz- mikor jöttek be az oroszok, tank- izét- 
 
I: Előreugrottunk kicsit a történetben megint. Ne haragudjon Ali bácsi, hogy 
megállítom. Tehát volt ez a Mosó nevű kéményseprő. 
 
NA: Igen. 
 
I: És ő megkapta az egyik üvegboltot? 
 
NA: Igen. Mindenki, aki nyilas volt, kapott egy boltot. 
 
I: Emlékszik, hogy milyen boltokat kapott- kaptak és kik kaptak boltokat? 
 
NA: Kezit csókolom, vol- egyre mondjuk emlékszem, a Veres, mást nem tudok. Nem 
akartuk elhinni, talán háromszáz ruha volt ott. 
 
I: Hogy mondja, bocsánat? Még egyszer. A Veres mit kapott? 
 
NA: Igen, a Veres, nem tudom a másik nevét. És akkor- 
 
I: Ő melyik boltot kapta a Veres? 
 
NA: Megkapta a boltot, a zsidó boltját- 
 
I: De melyik boltot, bocsánat, kinek a boltját? 
 
NA: Azt nem tudom. 
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I: De milyen bolt volt? Mit árultak abban a- 
NA: -ruhát. Kész férfiruhát. Rettenetesen sok- szóval a Szántó festékesnek megkapta 
a Prónai a boltját. És ők leleltároztak saját maguk, annyit írt mindenből, amit akart, 
még ellenőr se ment és bement a tanácsra, hogy van, nem tudom, 1500 forint értékű 
áru, erre átírtak mindent és ő lett a tulajdonos. Szóval- 
 
I: Még akkor itt voltak a zsidók, vagy a zsidókat akkor már elvitték? 
 
NA: Akkor már elvitték és azt sose tudjuk meg, hogy mikor vitték, mert először 
(kivitték) itt a Balassagyarmattól két kilométerre levő tanyára, ott dohánypajták 
voltak. 
 
I: Bocsánat, de előtte még itt voltak még Gyarmaton, ugye a- 
 
NA: Gyarmaton voltak a gettóba, egy pár hónapig. Ott- egy ilyen la- lakásba, mint ez 
volt, legalább öt-hat családot betett, ez- egy ilyen dupla szobába. Így össze voltak 
préselődve. És akkor onnan elvitték őket. 
 
I: Honnét tudja ezt Ali bácsi? Járt bent Ali bácsi ezekben a- járt bent a gettóban? 
 
NA: Hát utána már, mikor be lehetett menni, de oda nem lehetett bemenni, csendőr 
állt a kapu- az utca- fönn- ne- az utca ő: bejárata, a főutcáról, olyan, mint itt az ajtó, 
olyan magasan deszkával volt különítve. Eleje, vége. És volt három utca itt, a 
Hunyadi utca, a Thököly utca, meg a Temető utca. És ott=ott voltak ők 
összezsúfolva. Hogy azt mikor vitték el, hát- 
 
I: Járt arra Ali bácsi? Tehát látta, hogy hogy van lezárva, illetve hogy csendőrök 
állnak ott, azt látta? 
 
NA: Hát az nem lehetett nem látni, a főutcán ott állt a csendőr. Hát úgy volt, hogy a 
csendőrt látta az ember, már inkább átment a másik felére. 
 
I: Ismerte azt a csendőrt, aki ott állt? 
 
NA: Á! 
 
I: Nem helyi volt? 
 
NA: Nem, általában idegeneket tettek. Úgy, mint- nem akarok belezavarodni a 
politikába, az ÁVO-sokat se ismertük, akik jöttek ’56 után verni bennünket. Mind- 
tehát a bányáról, meg máshonnan hozták ide, hogy ne ismerjük föl. Éjszaka jöttek, 
minket is ugyanúgy- 
 
I: Akkor ezek szerint nem járt bent a gettóban Ali bácsi. 
 
NA: Nem. Ja, akkor még nem volt gettó, mikor vittem az ebédet. Az már akkor itt 
voltunk, amikor fölrobbantották a zsidó imaházat. 
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I: De az=az később volt. Tehát a gettóban nem járt bent. A múltkor említette, hogy a 
Lázárt meglátogatta. 
 
NA: Kit? 
 
I: A Lázárt. 
 
NA: Na de akkor a templomba mentem, akkor még nem volt gettó.  
 
I: Ja, értem. Tehát az nem a gettóban volt. 
 
NA: Nem, az még akkor ő- tartották az istentiszteletet, vagy mi- mit tudom én, hogy 
mondták. 
 
I: És hogy- a Lázártól végül sikerült elbúcsúzni? A fiatalúrtól, vagy az idősebb 
Lázártól? 
 
NA: Nem tudtam elbúcsúzni. A mai nap bánt. A- az öregúrtól sem tudtam elbúcsúzni, 
mert mint katonaruhába voltam és estefelé lementem a lakásukhoz, nagyon szigorúan 
tilos volt zsidó emberrel szóba állni. Azt a nyilasok tiltották és én bementem, hát 
otthon voltam félig én náluk, mindig mentem valamiért, évekig, és hátulról mentem 
be és egyszer csak jött felém két magas rangú finánc tiszt, az egyik szobából, ott 
hallottam ki az öregúrnak a- az elnökúrnak a- akihez arra mentem, hogy elköszönök, 
a hangját és ezek elém álltak. Hát én akkor őrvezető voltam, ők meg magas rangú 
tisztek. Vigyázzba álltam. Mit keres maga itt? Eljöttem elköszönni a főnökömtől, ők 
voltak a főnökeim, nagyon-  
Maga ne kezdje itt dicsérni, menjen innen, még baja nem lesz. És nem engedtek be, 
elkergettek és örülhettem, hogy kijöhettem. 
 
I: Ez még azelőtt volt, hogy gettóba vitték volna Lázárékat. 
 
NA: Igen=igen=igen. Nem volt itt olyan túl sokáig a gettó, fönt. Kivitték őket egyik 
hajnalba Nyírjesbe, a pajtákba és- 
 
I: Ezt látta Ali bácsi? 
 
NA: Nem, ez mind éjjel történt, meg hajnalba. Az csak egyes emberek, akik látták a 
vasutasok, hogy úgy ment híre a városba, hogy elvitték a zsidókat az izéről- a ge- a: 
pajtákból. 
 
I: Ali bácsi, nyugodtan álljon meg, és igyon egy kortyot, hogyha gondolja. És még 
majd az Ildi tölt egy kis vizet, mert éppen elfogyott a víz. Álljunk meg egy pillanatra, 
bocsánat. 
Mi történt aztán? Ugye azt tetszett mondani, hogy=hogy a: elvitték gettóba a 
zsidókat, aztán onnét Nyírjespusztára, de azt már nem látta Ali bácsi. Azt se látta, 
hogy esetleg vonatokba, vonatba, vagonba rakták őket, tehát nem=nem látta ezeket az 
eseményeket. 
 
NA: Közel se mehetett senki. 
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I: Igen. Na, most arról már volt szó, hogy mi történt a zsidó boltokkal, de a zsidók itt 
hagyták a házaikat. 
 
NA: Leállamosítottak itt mindent, és aki csak bement tízforintos bélyeget letett, már 
mondta, hogy melyik lakást kéri, megvallva őszintén, én is így kaptam, itt 
mindenkinek van saját lakása Balassagyarmaton. Ez eredetileg mind-mind zsidó lakás 
volt. Hát ugye Gyarmat üres lett. Akkor nekünk kiszabták a házra, nem tudom én, egy 
félmilliót, laktunk abba a házba öt család- 
 
I: Ali bácsi, ’44-ben, amikor elvitték a zsidókat=elvitték a zsidókat, akkor üresen 
maradtak a lakóházaik.  
 
NA: Nemcsak a zsidóké. 
 
I: De most a zsidókról beszélünk. Ugye őket vitték el, akkor a zsidók lakóházai 
üresen maradtak, akiket elvittek. Azokkal mi történt? Tehát azokat lehetett 
kiigényelni? 
 
NA: Le- be kellett csak költözni és utána bejelenteni, hogy ott lakok. 
I: -és=és ezt- 
NA: -és adtak róla a tanácson egy hivatalos papírt. 
 
I: Ali bácsiék is így jutottak a- ez hogy volt? El tetszik tudni mesélni? 
 
NA: De tudod, ez nagyon véletlen, pont nem zsidóé volt, hanem egy menekült. Az 
urak, a megyei urak ugyanígy menekültek el, csak azokat nem vitték gettóba akkor, 
de utána munkatáb- izébe, ilyen fo- minek hívták ezeket. Ő: internáló táborokat te- 
raktak itt, Gyarmaton is föl, például akivel egy házba laktam, az a megyei tiszti 
főorvos volt, azoknak is volt szakácsnő, meg=meg szobalány alkalmazottjuk. És ugye 
az asszony a: nagyságos asszony, úgy kellett szólítani, az megszokta azt, hogy ő 
semmit nem csinál, mert azért van a cseléd, meg abba a kis utcába, ahol laktunk, 
olyan volt, mint ez a kis utca, amibe most lakom, 17 cseléd volt, 17. 
 
I: Értem. Engem most az érdekel, hogy akkor ezek szerint Ali bácsiék mikor 
költöztek be a házukba? 
 
NA: ’46-ba- 45- 46-ba lett vége a háborúnak ugye? 
 
I: 45-ben. 
NA: 45-be. Én két hónap múlva itthon voltam. 
 
I: És akkor hogy volt? Egy üresen álló házba beköltözött a feleségével? 
 
NA: Az egész utcába nem volt egy lakás- egy lakos. Az utcába. Teljesen üres volt az 
úri negyed és megnéztük, hogy melyikbe mennénk. Bementünk egyik lakásba, annak 
megvolt a- előkerült a volt gazdaasszonya, egyedül az és azt mondta, hogy végre, 
valaki jön, akkor ő is ideköltözik a saját házába. Ő beköltözött az ő részébe, nekünk 
ott hagyott három szobát, az egyik szoba kamra volt, szép ház volt. Hát nem volt 
ablak, nem volt ajtó. Akkor én, mint 22 éves ember, katona, örökké pisztollyal 
jártam, mert az adott pisztolyt nekem a százados, csőre töltve, a zubbonyom hosszú 
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volt és itt az izé- mert bekerültünk Szlovákiába és ott Pozsonyba egy három-négy 
fiatalember odaszólt nekem, hogy mentem. Ott is elvitt magával, mint csicskást, ez a- 
én nem láttam, hogy ő milyen hivalal- 
 
I: Bocsánat Ali bácsi, egy másik történetet kezdtünk el itt hirtelen. Miközben arról 
volt szó, hogy hogyan költözött be a házba. Ezek szerint, abba a házba, ahova 
beköltözött, ott nem zsidók laktak korábban. 
 
NA: Nem. 
 
I: De voltak ugye olyan házak is, am- amelyeket zsidók hagytak itt. 
 
NA: A háromnegyed része a városnak. Szóval az anyósomék már zsidó házba laktak, 
a Szőgyi, akinek a laktanyába bevittem marmaládét, meg kenyeret, mert elfogták 
őket, mint szökevényt, mert ezek megpróbáltak elszökni, úgy hívták, hogy Szőgyi, 
üveges volt. Ott volt vagy hat szoba, hár- háromba beköltöztünk mi, nem kérdeztünk 
senkit, hogy- üresen álltak a házak (nyakló nélkül) és bementünk- 
 
I: És a- tehát akkor ezek szerint a zsidó házakba is csak úgy be lehetett költözni. 
Bárki beköltözhetett. 
 
NA: Bárki beköltözhetett. 
 
I: Értem.  
 
NA: Mikor már a háborúnak vége lett. 
 
I: Értem. Tehát ez nem akkor volt, amikor ’44-ben elmentek a- 
 
NA: Mindjárt nem volt, akkor még volt fegyelem, a csendőrök azért itt 
vasfegyelemmel fogták a népet, de mikor a háborúval jöttek az oroszok, akkor már 
menekült ez mind, mint a patkány a süllyedő hajóról és teljesen üresen maradtak az 
utcák. Teljesen, úgyhogy én jártam egyik szobá- egyik házról a másikra, fogtam egy 
centimétert, megmértem, hogy milyen ajtó kéne, mert az oroszok például a mi 
konyhánkba, tele volt lópiszokkal, bevezették a lovakat a lövöldözés alatt, hogy ne 
tudják a németek lelőni, és oda beköltöztünk mi. De ajtó nem volt, elfűtöttek 
mindent. Én ahol találtam ajtót, elhoztam az ajtót, elfűrészeltem, persze mindig 
rövidebbre sikerült, mindig befújt a szél alatta. Még ablakot is így lehetett összerakni. 
Úgyhogy később aztán regisztrálták, be kellett a városházán menni. Minden további 
nélkül kiírták, nem kérdeztek, melyik ház, melyik- bement az ember és beköltözött. 
 
I: Említette ez a=ez a Szőgyit- 
NA: -igen- 
I: -a Szőgyit. Hogy volt a Szőgyivel, akit ott? 
 
NA: Ezt a Stern- eszembe jutott a- ennek voltam az esküvőjén is, Stern Tibi. Eszembe 
jutott most, mert öt perc múlva megint elfelejtem. És mondták, hogy behoztak két 
zsidót. Gyarmati zsidókat. Mondom akkor már vagy őr, vagy tizedes voltam. Akkor 
nagy rang volt. Hatalma volt az embernek, pláne a századosom, mondhatnám ő volt a 
legnagyobb fej a laktanyába és tőle volt papírom. Nem is nagyon mertek megállítani 
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a kapuba. Mindenkit megállítottak, de én egyszer megmutattam, hogy van állandó 
kilépésem, és akkor mondom, megnézem, ki van ott a helyiségből, ebből a 
helyiségből nyílt egy olyan 2,5-szer 2 és feles zárt ajtós börtön, a katonákat 
büntetésből becsukták, odatették egy-két napra, és a törzsőrmester volt a parancsnok, 
gyarmati volt. Aszongya, hogy mi van. Mondom, megnézem, azt hiszem, barátaim 
vannak itten. Jó, de tudod, hogy mennyire nem szabad. Tudom, nem tudja senki. 
Bementem hozzájuk, hát a jó barátom, aki az esküvőre is meghívott, meg a Szőgyi 
üveges, azt=azt csak úgy ismertem, mint üvegest- az és mondják, hogy éhesek. 
 
I: Ők zsidók voltak? 
 
NA: Zsidók mind a ketten, csillag volt rajtuk. 
 
I: És mi történt, mi- miért kerültek be oda a börtönbe? 
 
NA: Elfogták valamelyik erődbe itt Gyarmat környékén. Ők megszöktek a nyírjesi 
izéből, gettóból és elkapták őket. Hát persze, hogy elkapták, hát mindenki rájuk 
vadászott a hatalom. És- de nem bántották őket. És mond- elmentem a konyhára, egy 
kenyeret, ilyen kockás kenyeret hoztam, meg egy fél, vagy egy egész láda, nem 
tudom, marmaládét. Bevittem nekik, annyira köszönték, hát azt a mai ember nem 
tudja, mi az étel. Nekem, bocsánat, megint eltávolodok, Kismaroson, vagy hol, a: az 
Esterházy kastélyba megszálltunk, visszavonuláskor és az egyik ismerősöm bement a 
cserépkályhába és talált ilyen marék aranypénzt. Viszont én, mint jó zsidó, állandóan 
csencseltem, de én izét vettem, drazsékat, amit meg lehetett enni, meg ilyesmit, 
Szlovákiába lehetett venni, ott még elsötétítés se volt front alatt, ők odatartoztak a- 
izé- és kínált nekem belőle, százschillinges aranypénzekből. Aszongya 
megcsináltatod a fogaidat, rosszak voltak a fogaim- aszongya, nyugodtan adjál nekem 
két csomag 20 dekás drazsét. És nem adtam. 
 
I: Éhes volt. 
 
NA: Nem ért az arany- és utána megnéztem, 50 ezer- már mikor hazajöttem, ez 
ritkaság volt, mert a herceg nem kapott akármilyen pénzt. 
 
I: Mi lett aztán evvel a két zsidó szökevénnyel? 
 
NA: Elvitték, hát azt nem kötötték az orrunkra. Itt mindent éjjel csináltak, hajnalba. 
Ugye kivitték a vonatra, fölszállították, hogy azt hova vitték? Lehet, szerencséjük 
volt, persze, hát hogyne. Mikor hazamentem a fogságból, akkor mondja az anyósom, 
képzeld el, a Szőgyit- itt volt, képzeld el, nem hiszed el, elkért egy ásót és odament a 
kamrához és rakta így a lábát maga elé és ott megállt, (lenyomta)- két-három 
ásónyomot és kivett egy acéldobozt és vitte az aranyakat. El voltak ásva neki. És azt 
se mondta, fapapucs. Hát miért mondta volna. Hát az- nem- szóval ő visszajött, ezek 
szerint Pestre került be ő is, a gettóba.  
 
I: Ali bácsi, emlí- volt már arról szó, hogy mi történt az üzletekkel, mi történt a 
házakkal. Mi lett a- az ingóságokkal, a zsidó házakban található ingóságokkal, illetve 
mi volt a gettóban, miután elmentek onnét a zsidók? 
 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



 18 

NA: A gettóba maradtak az összes ruhák, bútorok, rengeteg ilyen maradt. Úgyhogy 
hosszú ideig, ha véletlenül jobb házhoz mentem, mert mindig kérdeztem, hogy nincs 
festményt, vagy: valami eladó, aranylánc, vagy valamit. Háború után ebből éltünk, 
hogy fölmentem Pestre krumplival, hajnali vonattal, nem kellett fizetni a: az 
utazásért. Hoztam vissza élesztőt, itt kaptam érte a boltostól tojást, szóval ez így ment 
akkor. Ez volt a feket- feketézés. Tehát én másképp hogy éltünk volna. 
 
I: Gettóban mi volt, amikor elvitték a zsidókat? 
 
NA: Ott otthagytak mindent. Olyan szobák voltak, azt mondják, hogy volt benne, egy 
szobába több száz öltöny bedobálva, vagy a másikba másik több száz cipő. 
 
I: Mi lett ezekkel a holmikkal? 
 
NA: Szétvitték. Így lőtték agyon ezt a Mosót, hogy ő is odament és elvitt egy 
varrógépet. És pont a fajtája, német lőtte meg őtet. 
 
I: Őrizte valaki aztán ezt a gettót a holmikkal együtt? Volt-e valaki ott a kapuban? 
 
NA: Már mikor jöttek az oroszok, menekültek a patkányok- 
I: Előtte, előtte- 
NA: Előtte, persze, hogy vigyáztak- 
I: -ki volt=ki volt- 
NA: -és ők kilopták a java részét. Hát ők válogattak. 
I: Kik? 
NA: Hát az úgy mondott urak. Én nagyon úrellenes vagyok. 
 
I: Látta azt, ahogy=ahogy- tehát járt bent Ali bácsi a gettóban? 
NA: Nem. 
I: Amikor- tehát látta ezeket a holmikat? 
 
NA: Mesélték a barátok. 
 
I: De Ali bácsi nem járt bent. 
 
NA: Nem láttam, nem- mesélték, hogy mi van ott. 
 
I: Említett egy- a múlt alkalommal említett valakit, egy Jámbrik nevezetű- Jámbrik- 
 
NA: Jámbrik nagyságos úr, igen, az is ilyen- 
I: Ő ki volt a Jámbrik nagyságos úr? 
NA: -egy ilyen utcaseprő csavargó. A nyilasok fölkarolták. Hát úgy volt ez, mint a--
utána aztán ezek a szemét emberek- én Gyarmaton születtem, itt éltem, mindenkit 
ismertem. Ide nem jött vissza, egy, vagy kettő, eggyel kint Németországban 
találkoztam. Ott egy hétig beszélgettünk, még ott voltunk, hadifoglyok, aztán 
Gyarmaton talál- 
 
I: Jámbrik- Jámbrik ő mit csinált? 
 
NA: Ő volt az- 
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I: Azt mondat, hogy- igen, 
NA: -egyik őr. 
I: Hol? 
 
NA: A gettó- a nagykapuba. Rajta múlott, hogy bemehet valaki, vagy nem mehet be. 
 
I: Mikor? Amikor még ott voltak a zsidók, vagy azt? 
 
NA: Már aztán. Zsidókhoz nem engedtek be senkit, az ki van zárva.  
 
I: És akkor, aki bement, az miért ment be oda? 
 
NA: Hogy ők miért- 
I: Miért akartak oda bemenni az emberek, a gettóba? 
 
NA: Nagyon soknak volt nagyon jó barátja, ismerőse. Sajnálták, vittek volna ruha 
alatt egy kenyeret, vagy valamit. 
 
I: Bocsánat, amikor a Jambrik őr volt, akkor már nem voltak ott a zsidók. 
 
NA: Akkor már nem. 
 
I: Jó. Ali bácsi, álljunk meg, mert lejár a kazetta, és akkor itt foly- 
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